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Inschrijving
Uw inschrijving is pas definitief nadat de deelnamekosten zijn voldaan.

Annulering en verhindering
Wij weten dat er af en toe ‘zaken tussendoor’ kunnen komen. U zult begrijpen dat er kosten verbonden zijn aan
het organiseren van een conferentie. Daarom zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing: bij
annulering vóór 1 oktober 2018 wordt u deelnamebedrag teruggestort. Bij annulering vanaf 1 oktober is
restitutie niet mogelijk. annuleren kan alleen via de inschrijfmodule van het congres op
www.che.nl/hartvanbmw.
Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de
CHE is meegedeeld. Bij niet op komen dagen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname,
vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid
- De CHE sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het congres of het wijzigen van de
datum van het congres uit.
- De CHE sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van
aanmelding, betaling of deelname aan het congres uit.
-

De CHE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan
of van goederen en/of personen.
Voor zover de CHE aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid/
schadevergoeding door de CHE maximaal beperkt tot de prijs van de gevolgde workshop, studiedag of
het gevolgde congres, waarmee de schade verband heeft.

Wijzigingen
De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) houdt zich het recht voor om aangekondigde workshops, studiedagen of
congressen niet door te laten gaan of een datum te wijzigen. In geval van annulering of wijziging van datum
ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de CHE verzorgde
workshops, studiedagen of congressen wordt/blijft eigendom van de NVvE en/of de gastsprekers.

Persoonlijke gegevens
Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. De CHE zal deze gegevens
vertrouwelijk behandelen, niet langer bewaren dan noodzakelijk en niet ter beschikking stellen aan derden
voor reclamedoeleinden of commerciële activiteiten.
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